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Egypt - Marsa Shagra - neomezené potápění  

11.2.2023 – 18.2.2023 

Ahoj potápky,  

a máme tady další oblíbený výlet. Jedeme se potápět do Egypta a to přímo na jedno z 

nejkrásnějších přímořských míst Rudého moře - vesnička Marsa Shagra. Čeká nás tu 

neomezené potápění na domácím útesu s bohatým životem, širokou škálou barevných 

korálů, ryb, útesových žraloků, želv a někdy dokonce i delfínů.  

Ubytováni budeme přímo u moře v malé eko vesnici Marsa Shagra, která nabízí ucelenou 

řadu ubytování od pohodlných stanů s výhledem na moře, až po luxusní vilky s výhledem na 

velkorysé hory na jedné straně a na Rudé moře na straně druhé.  

Neomezené potápění: 

Potápěčský balíček máme navržený pro maximální požitek z potápění. Domácí útes Marsa 

Shagra nabízí 6 různých potápěčských profilů. Ranní ponory začínají od 6hodin a noční 

ponory končí ve 20:00h. 

Koncept balíčku neomezeného potápění poskytuje maximální flexibilitu a nezávislost 

potápění s vaším buddym. První den budeme absolvovat orientační ponor s průvodcem a 

následně si budeme užívat po zbytek pobytu neomezené potápění z útesu v rámci limitů 

našich certifikací. 

Mimo potápění na domácím útesu je možné si doobjednat potápěčské výlety mimo 

domovský útes, z nichž nejzajímavější je rozhodně potápění na Elphinstone reef nebo 

Dolphin Hause.   
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Ubytování:  

Ubytování TENT 

Stany jsou jedním z charakteristických znaků vesnice a vzrušujícím zážitkem z toho, jak celý 

koncept začal. Stany jsou na pláži a interiér je 3,5 x 3,5 metru s ručně vyrobeným nábytkem, 

osvětlením, elektrickou zásuvkou a posezením jen pár metrů od pobřeží. Stany jsou k 

dispozici se 2 samostatnými lůžky a mají společné sociální zařízení. Osušky jsou k dispozici v 

případě potřeby na recepci (zdarma) a plážové osušky je možné zapůjčit na místě za 

poplatek. 

Vybavení: 

- Denní úklidová služba   

- Garantovaný výhled na moře a pohled na východ slunce 

- Sprchové ručníky jsou na vyžádání (zdarma) 

- Sprchový gel a mytí rukou ve veřejných koupelnách 
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Ubytování ROYAL TENT 

Královský stan je velmi oblíbenou možností ubytování a nedílnou součástí konceptu 

minimálního dopadu. Interiér je 5x5 metrů a dobře zařízený s minibarem, ventilátorem, 

sedacími židlemi a stolem a posezením jen pár metrů od pobřeží. Královské stany jsou k 

dispozici s manželskou postelí nebo dvěma samostatnými lůžky a mají společnou koupelnu. 

Osušky jsou k dispozici v případě potřeby na recepci (zdarma) a plážové osušky je možné 

zapůjčit na místě za poplatek. 

Vybavení: 

- Mini lednice 

- Ventilátor 

- Sezení a stůl 

- Denní úklidová služba  

- Garantovaný výhled na moře a pohled na východ slunce 

- Sprchové ručníky jsou na vyžádání (zdarma) 

- Sprchový gel a mytí rukou ve veřejných koupelnách 
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Ubytování HUT 

Chaty jsou jednoduché pokoje s kopulovou střechou o rozměrech 3,5 x 3,5 metru. Jsou 

umístěny na pláži, mírně vzadu od pobřeží, ale nabízejí nerušený výhled na moře. Jsou 

vybaveny dvěma samostatnými postelemi, nočním stolkem s lampou, šatní skříní a 

ventilátorem. Chatky sdílejí společné sociální zařízení a osušky jsou k dispozici v případě 

potřeby na recepci (zdarma). Plážové osušky je možné zapůjčit na místě za poplatek. 

Vybavení: 

- Denní úklidová služba 

- Garantovaný výhled na moře a pohled na východ slunce 

- Sprchové ručníky jsou na vyžádání (zdarma) 

- Sprchový gel a zařízení na mytí rukou ve veřejných koupelnách 

- Šatní skříň 

- Toaletní stolek 
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Ubytování DELUXE CHALET  

Deluxe Chalet je nejlepší standard pokoje s výhledem na velkolepé hory na jedné straně a na 

Rudé moře na straně druhé. Po obou stranách jsou terasy s úchvatným výhledem a každý 

pokoj má nerušený výhled na moře. Deluxe Chalets jsou 4x6 metrů a jsou vybaveny buď 

manželskou postelí nebo samostatnými postelemi a mají šatní skříň, boční a toaletní stolek, 

klimatizaci, digitální trezor, minibar, varnou konvici s kávou a čajem. Chaty Deluxe mají 

vlastní koupelnu a ručníky jsou k dispozici na sprchování. Plážové osušky jsou k dispozici za 

poplatek. 

Vybavení: 

- Šatní skříň 

- Toaletní stolek 

- Klimatizace 

- Trezor 

- Mini lednice 

- Rychlovarná konvice s kávou a čajem zdarma 

- LCD TV 

- Denní úklidová služba 

- Pohled na východ a západ slunce 
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Ceny:  

V cenách je obsaženo: 

Ubytování kategorie  TENT double 

Letenka Praha / Marsa Alam / Praha včetně zavazadla 23kg 

Transfer z letiště Marsa Alam do vesnice Marsa Shagra a zpět  

Stravování all inclusive včetně nealkoholických nápojů 

Ekologický poplatek na podporu solární energie v Marsa Shagra 

Poplatek na podporu hyperbarické komory 

Pětidenní balíček neomezeného potápění na domácím reefu včetně lahví, vzduchu a olova 

Doprovod instruktora Manta & Seals Divers  

 

V cenách není obsaženo: 

Výlety za potápěním mimo domácí útes  

Alkoholické nápoje, nebo nápoje mimo nabídku all-inclusive 

Cestovní a potápěčské pojištění 

Visa - cca 25Eur 

Covid poplatek - pro neočkované 5Eur / noc  

 

Ceny za ubytování vyšší kategorie než TENT - cena za pobyt: 

ROYAL TENT:      3550,-Kč 

HUT:                    4100,-Kč 

Deluxe CHALET: 9600,-Kč 

 

Cena: 30.990,-Kč 

Cena pro nepotápěče: 25.990,- 

Platby: 

Pokud s výše uvedenými podmínkami souhlasíte a prosíme o zálohy:  

 

Záloha 1): 15000,- do 15.12.2022 

Záloha 2): 15990,- do 15.1.2023 

 

Platbu prosím převeďte na číslo účtu: 2801172450 / 2010 
Do zprávy příjemce uveďte: vaše jméno / Egypt - 2023    

 

Zároveň berte na vědomí, že rezervace je nevratná – tedy při stornování výletu po datech 

jednotlivých záloh 31.12.2022 z vaší strany, částka propadá. Je však možností svojí účast 

někým nahradit, což je ale v kompetenci původního rezervujícího.  

V případě dotazů či nejasností jsme vám plně k službám. 


